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Inimeseõpetuse Ühingu Suvekool 2005 
Järva – Jaanis 14. – 16. augustil 

 
Uus kooliaasta on alanud ja paras aeg on vaadata tagasi, kuidas läks ühingu esimene suvekool. 
Tore oli kokku saada inimestega, kellele inimeseõpetusega seonduv korda läheb ning kes jagasid 
häid ideid erinevate teemade artulemisel. Loodame, et järgmises suvekoolis on huvilisi veelgi 
rohkem ning toredast ettevõtmisest kujuneb traditsioon. 
 
Osalejaid: 25 inimest 
Silva Kärner, Liivi Ilves, Kädi Lepp, Margit Kagadze, Siivi Hansen, Eve Mägi, Merike Kull, Anu 
Rannus, Maie Angerjas, Erle Kuusk, Helve Saat, Tiiu Lõhmus, Eva Palk, Liia Sivinee, Anu Ilves, 
Kersti Lepik, Riina Lepik, Viiu Paljak, Tamara Janson, Lea Isotamm, Hele Nööri, Pille Kadak, 
Merit Luik, Silva Kolk, Maire Paluveer 
 
Lektorid ja töörühmade juhid: Silva Kärner, Helve Saat, Erle Kuusk, Anu Rannus, Margit 
Kagadze, Lemme Randma, Katrin Kello 
 
Korraldajad: Inimeseõpetuse Ühingu juhatus, eesotsas Silva Kärneriga 
 
Rahastajad: osavõtumaksud, IÜ omafinantseering  
 
Muljed osalejatelt: 
 
Siivi Hansen: „Suvekool oli meid vääriv üritus: sisutihe, lõbus, akadeemiline, mitmekesine, 
produktiivne, elitaarne, motiveeriv ja eluterve. Erakordselt suured tänud Silvale (ja tema 
abikaasale), kes hoolitses vabaaja ja kõige muu eest. Olen kindel, et maitse suhu saanud tahavad 
järgmisel aastal olnut korrata.“ 
 
Hele Nööri: „Meenutus koolipõlve- Silva loodud muuseum, töö gruppides, et saaks teostatud 
unistuste inimeseõpetus 8.klassis.“ 
 
Anu Rannus: „Parim oli see, et see kõik teoks sai ja niipalju tublisid tegijaid, toetajaid, kaasa 
mõtlejaid ja - võitlejaid on, kellega oli meeldiv kogemusi jagada. Hea oli ülevaate saamine Tartu 
Ülikooli õppekavast ja minu suurim tänu valikkursuse parandusettepanekute eest. Eks see asjad 
veidi segi löi, aga see tuli kõik kasuks. Eriline tänu Silvale kultuuri- ja ekstreemprogrammide 
eest.“  
 
Eva Palk: „ Suvekool oli väga hästi korraldatud. Pakkus nii vaimset kui ka emotsionaalset. 
Aitäh!!!  Abi saime oma töögrupiga valikkursuse koostamisel.  Selliseid projekte tulekski teha 
ühistöös ja siis lõplikult alles vormistada. meil on ju nii hiilgavad ja haritud naised koos. Eriti 
tore oli see, et saime vahetada omavahel kogemusi, kuidas mingit teemat käsitleda ja ürituste 
ideesid. Minul kulusid need ideed kohe juba marjaks ära.”  
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Maire Paluveer: “Järva-Jaanis toimunud Inimeseõpetuse Ühingu suvekool oli väga töine ja 
sisutihe. Kõik lektorid ja meie teamitöö oli vajalik ja suunaga tulevikku. Kogu koolitus oli täis 
positiivset energiat. Aau ja kiitus korraldajatele, eriti aga Silvale ja tema toredale perekonnale! 
 Paneb lausa imestama selle pere töökus, et taastada minevikku läbi muuseumitubade ja 
kroonika. Väga  väga tänuväärne töö!  Tänan, et olemas olete!” 
 
 
Kokkuvõte suvekooli sisust 
 
Arutelu: Inimeseõpetuse tulevik uues Riiklikus Õppekavas  
 
Katrin Kello ja Lemme Randma, Tartu Ülikooli Õppekava Arenduskeskuse töörühmast „Inimene 
ja ühiskond“, selgitasid oma nägemust inimeseõpetuse tulevikust uues riiklikus õppekavas ning 
tutvsutasid põgusalt sotsiaalministeeriumis loodavat tervisestandardit, mida peavad arvestama 
uue riikliku õppekava loojad. 
Kokkuvõtvalt saab välja tuua, et TÜ poolt välja töötatud õppekava versioonis kuulub 
inimeseõpetus valdkonna „Inimene ja ühiskond“ alla. Eraldi ei ole nimeseõpetuse ainet välja 
toodud, vaid räägitakse inimese- ja ühiskonnaõpetusest. Seni eraldi õpetatud ained on plaanis 
integreerida ja seega vaadata üle ka õpitulemused. Oluline uuendus on idee jätta 1/3 tunnimahust 
õpetaja otsustada, mida ta täpsemalt tunnis käsitleb. Põhikooli lõpuklassides tahetakse rõhk panna 
ühiskonnaõpetuse kesksetele teadmistele ja siin tuleb mõelda, kuidas nt terviseteemad 8/9 
klasside õpisust välja ei jääks. Gümnaasiumi osas on kõige rohkem küsimusi, sest seda on 
töörühmas kõige vähem arutletud. 
 
Võrreldes AS Bit`i koostatud õppekava versiooni Tartu Ülikooli variandiga võib öelda, et 
inimeseõpetuse mõistet seal ei kohta. AS Bit`i õppekavas on alg- ja põhikoolis välja toodud vaid 
terviseõpetus ja sedagi kehalise kasvatuse tunniga koos. Gümnaasiumis on ette nähtud vaid 
kehalise kasvatuse tunnid. 
Seega on muutused inimeseõpetuse aine tulevikus vältimatud, kuid teatud määral on võimalus 
oma ettepanekuid teha. Oluline on see, et inimeseõpetuse aine sisu õppekavast ei kaoks – 
ükskõik, kuidas me tulevikus seda õppeainet ka ei nimetaks. 
Suvekoolis võeti vastu otsus, et lisaks Inger Kraavile ja Kristi Kõivule hakkavad TÜ Õppekava 
Arenduskeskuse töörühma „Inimene ja ühiskond“ tegemistes osalema ja inimeseõpetuse aine 
eesmärkide eest seisma Merike Kull, Merit Luik ja Silva Kärner. 
 
Suvekoolis osalenud tegid TÜ Õppekava Arenduskeskusele järgmised ettepanekud: 

- Muuta sõnastus ettekandes: „Inimeseõpetuse tund tõstab fookusesse igapäevaelus 
vajaminevad sotsiaalsed oskused“; 

- Lisada ettekandesse „Inimeseõpetuse õpetaja on hea ainetundja ja vastava laiapõhjalise 
ettevalmistusega.“ 

- Ettakandes tuua eraldi välja inimeseõpetuse õpetaja jaoks vajalikud professionaalsed 
oskused ja isikuomadused. 

- Ettepanek lisada klassiõpetajate täiendkoolitusse inimeseõpetus. 
- Põhikoolis ja gümnaasiumis võiks anda üks inimene inimeseõpetuse aineid. Välja tuleks 

tuua soovitatavad erialad õpetajale, kes soovib saada inimeseõpetuse õpetaja 
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täiendkoolitust (nt bioloogia, kehaline kasvatus, psühholoogia, sotsiaalpedagoogika, 
kasvatusteadused) 

- Tervisekasvatuse teemade hulgas tuleb eraldi välja tuua ka vaimse tervise teema. 
- Valdkonna „Inimene ja ühiskond“ sees tuleb eraldi välja tuua mitu tundi on ettenähtud 

inimeseõpetuse teemadega tegelemiseks ning millised on taotletavad õpitulemused. 
- Selleks, et kindlustada põhikooli lõpuklassides terviseteemade käsitlemine, tuleks see 

kindlalt fikeerida õpitulemustesse. 
 
Artuelu: 8/9 klassi inimeseõpetuse valikkursus  
 
Projekti juhi Anu Rannuse juhtimisel on valminud 8/9 klassi inimeseõpetuse valikkursus 
„Toimetuleku kursus“. Projekti tellijaks on Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. 
Kursus koosneb 35 tunnist ja viiest alateemast: tervis ja tervislik eluviis, riskikäitumise 
ennetamine, esmaabi, armastus ja seksuaalsus, sotsiaalne toimetulek. 
Suvekoolis tehtud ettepanekuid võttis projektimeeskond arvesse lõppversiooni kirjutamisel.  
 
Artuelu: Ühingu kodulehekülje loomine 
 
Inimeseõpetuse Ühingul on tekkinud võimalus luua enda kodulehekülg ja selle tarvis koguti 
suvekoolis mitmeid ideid. 

- Esilehel võiks olla nähtav ühingu logo, märksõnadena:  
üldinfo (eesmärk, põhikiri, liikmed, projektid, tegevused, koostöö, kontaktid)  
uudised (loe kohe, üritused, koolitused, projektid) 
õppematerjal (kirjandus teemade kaupa, kasulikud lingid, töölehed, mängud, testid, tabelid, 
joonised, artiklid ajakirjandusest ja spetsialistidelt, töökavad) 
foorum (liitu, küsimused – vastused, list) 
galerii (fotod üritustest) 
- Liikmete ja juhatuse e-maili aadressid võiksid olla avalikustatud ja aktiivsed, et kohe 

saaks soovi korral ühendust võtta. 
- Materjal peaks olema struktureeritud sihtrühmade kaupa (nt õpilasele, õpetajale) 
- Info maakondades tegutsevate ainesekstioonide ja tervisespetsialistide kohta 
- Kodulehekülg peab olema atraktiivne, hästi loetav ja infole mugav ligipääs 

 
Koolitus: Sotsiaalsete oskuste õpetus 
 
Helve Saat, M.Sc. (Tallinna Ülikool, koolipsühholoogia lektor) ja Erle Kuusk (eripedagoog, 
Tartu Ülikooli magistrant) käsitlesid sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse baaskoolitusel  
uimastiennetuse põhimõtteid lastel ja noorukitel, ebaefektiivseid ja efektiivseid 
ennetusmeetodeid, sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse teoreetilist alust ja rakendamist ning 
uimastiseotuse astmeid. Sellele järgnenud edasijõudnute koolitusel saadi ülevaade sotsiaalsete 
oskuste laiemast käsitlusest, uimastikasutuse levikust kooliõpilaste hulgas ning sõltuvuskäitumise 
teistest vormidest (sh internetisõltuvusest). Samuti arutati ühiselt ühe õppefilmi sobilikkust Eesti 
kooli (A drug education video for young people, Educari, 2002). Koolitustel käsitletud 
teoreetiliste loengute vahele tehtud praktilised ülesanded aitasid lisaks teadmiste kinnistamisele 
ka IÜ liikmetel üksteist tundma õppida. 
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Loeng: Uue ajastu lapsed – kuidas nendega hakkama saada?  
 
Silva Kärner andis edasi olulisi teadmisi selleks, et paremini mõista õpilasi, kes käituvad õpetaja 
jaoks ootamatult ja tavapäratult. Uue ajastu laste hulgas tuuakse välja neli gruppi: abistajad, 
unistajad, tehnikud ja avastajad. 
 
Infominutid: Mõned näited inimeseõpetuse alasest tegevusest koolides ja maakondades. 
 

- Jõgeva maavalitsus on korraldanud esmaabi alase võistluse „Kaitse end ja aita teist“ 6. – 
8. klasside õpilastele, kus on külalistena Punane Rist, päästeamet ja politsei.  

- Tallinna Arte Gümnaasiumis oli 2004/05 õppeaasta kuulutatud „Hea teo aastaks“, mille 
raames toimus koolitus õpilasomavalitsuse liikmetele, tervisenädal ja sõbranädal. Viimase 
raames olid mitmed tegevused seotud heategevusega. 

- Tallinna I Internaatkool võttis osa UNICEFi võistlusest „Olen see, mida söön“ ja pälvis I 
koha Euroopas. Samuti osales kool Toidumessil, kus saadi I koht oma salatiga „Üksinda 
bussis“ (küüslauk, tomat, sibul, kapsas) ja magustoiduga „Päikeseloojangu moos“ 
(kuivatatud aprikoosid, porgand, õun, magus moos). 

- Järvamaa inimeseõpetuse ainsektsioon korraldas konkursi „Minu hea tegu“, mille raames 
said õpilased esitada nii joonistusi kui kirjutisi. 

 
Uudised  
 

- Sellel õppeaastal ilmub inimeseõpetuse aine õpik, töövihik ja õpetajaraamat 6. klassi 
suhtlemisõpetuse kursuse tarvis (Autorid: Margit Kagadze, Katrin Kullasepp). 

- Järgmisel õppeaastal on oodata uut perekonnaõpetuse õpikut ja töövihikut (Autorid: 
Margit Kagadze, Inger Kraav, Katrin Kullasepp) ning 5. klassi terviseõpetuse õpikut ja 
töövihikut (Autor: Kersti Lepik). 

- Sellel sügisel ilmub Tervise Arengu Instituudi poolt seksuaalkasvatuse õpetajaraamat II – 
III kooliastmele (Autorid: Merike Kull, Kai Part, Margit Kagadze, Reelika Kiivit, Siivi 
Hansen). 

- Eesti Seksuaaltervise Liit (endine Eesti Pereplaneerimise Liit) jätkab õpilaste 
koolitusprojektiga, mille raames on tasuta võimalik kutsuda kooli spetsialiste rääkima 
turvalisest seksuaalkäitumisest, võtta osa õpilaste uurimistööde ja loovtööde 
konkurssidest, teatrifestivalist ning kevadel toimuvast õpilaskonverentsist (küsi lisa 
koolitus@amor.ee). 

 
 
Täname kõiki osalejaid, lektoreid ja korraldajaid ning kohtumiseni järgmises suvekoolis! 
 
 
Suvekooli kokkuvõtte pani kirja:       07.09.2005  
Margit Kagadze 
 
 


